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 การใชภาษาเพื่ออนุรักษ สืบทอด และพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญ    
ที่คนไทยทุกคนควรไดตระหนักและรวมมือกันใชภาษาไทยอยางผูเขาใจในธรรมชาติของภาษา เขาใจ
หลักเกณฑของภาษา เขาใจวัฒนธรรมทางภาษา รวมทั้งเขาใจความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบ
ตอวัฒนธรรมและมีผลกระทบตอเนื่องมาถึงภาษา ดังนั้นคนไทยทุกคนควรตระหนักในการใชภาษาไทย         
เพื่ออนุรักษสืบทอดและพัฒนา ดังตอไปนี้  

ใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาและชวงเวลาตามยุคสมัย หลักเกณฑของภาษาคือ
ธรรมชาติของภาษาที่มีผูช้ีใหเห็น ยอมรับ และใชรวมกันเปนแนวทางเดียวกัน การใชภาษาในชวงระยะ        
เวลาหนึ่ง เราใชในลักษณะหนึ่ง แตเมื่อถึงอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน 
สมัยกอนเราใชคําวา “ขา” และ “เอ็ง” แตในปจจุบันเราใชคําวา “คุณ” “ผม” “ดิฉัน” ในการสนทนาทั่ว ๆ ไป 
จึงแสดงใหเห็นวา        การใชภาษาเพื่ออนุรักษ และพัฒนาใหสมสมัยนั้น จะตองเขาใจความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และปรับเปลี่ยนคําในภาษาใหพัฒนาไปอยางเหมาะสมและมีเหตุผล 

อนึ่ง การใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยนั้น เราไดใชวิธีสรางคําดวยการบัญญัติศัพทขึ้นใช           
เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลก การบัญญัติศัพทเหลานี้ขึ้น อาจใชคําไทยแท หรือยืมคําจากภาษาบาลี
สันสกฤตมาบัญญัติ จนแมเมื่อไมสามารถหาคําที่เหมาะสมไดจึงใชวิธีทับศัพท ซ่ึงมีหลายคนไมเห็นดวยที่จะใช
ศัพทภาษาอังกฤษ แตเพื่อพัฒนาภาษาใหทันความเปลี่ยนแปลง เราจึงควรใชภาษาตางประเทศปะปนกับ       
ภาษาไทยไดเทาที่จําเปนและสมควร  

การใชคําภาษาอังกฤษในภาษาไทย จึงตองพยายามปรับปรุงใหเขากับลักษณะของภาษาไทย แตก็ไมได
หมายความวา จะใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษไมได เมื่อจําเปนตองใชคําทับศัพทก็ใชปนกับภาษาไทยได            
เพื่อประโยชนในการสื่อสาร 

นอกจากคําในภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปแลว สํานวนภาษาในประโยคบางประโยคก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามที่เรารับภาษาของตางประเทศดวยเชนกัน เชน ประโยคที่วา “เขามาในชุดสีแดง” “เธอมาในเพลงชะตา
ชีวิต” “หนังสือเลมนี้แตงโดย ชาติ กอบจิตติ” เหลานี้ลวนเปนประโยคที่เกิดจากการรับวัฒนธรรมทางภาษาของ         
ตางชาติทั้งสิ้น ถาเราใชประโยคตามลักษณะของภาษาไทย เราควรจะตองใชวา “เขาแตงชุดสีแดง” “เธอรอง
เพลงชะตาชีวิต” “ชาติ  กอบจิตติ แตงหนังสือเลมนี้” เปนตน  

 
 
 



 

ดังนั้น จึงเห็นไดวา ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปไดเสมอ โดยเฉพาะเมื่อไดรับอิทธิพลจากภาษา              
ตางประเทศ เพราะการรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนการถายโอนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง โดยเฉพาะภาษา
นั้นก็ไมควรใหเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติมากเกินความจําเปน ขณะเดียวกันก็ตองไมมีการบังคับใหใชถอยคําใน
ภาษาเหมือนการประกาศิต วิธีที่จะทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงไปในวิถีทางที่ถูกตอง คือ การใหความรูดานภาษา 
แกอนุชน ไมวาจะเปนดานหลักภาษา ดานการใชภาษาในการพูด การอาน และการเขียนตามระเบียบและ        
วัฒนธรรมทางภาษาของไทย   
 ในปจจุบันมีคําเกิดขึ้นใหมตามยุคสมัยและกลุมบุคคล เชน กลุมวัยรุน กลุมนักหนังสือพิมพ กลุม
บันเทิง มักจะสรางคําสแลงหรือที่เรียกวา “คําคะนอง” ขึ้นใช คําเหลานี้มักเสื่อมและหายไปตามกาลเวลา จึงไม
ถือวา  การใชคําเหลานี้เปนอุปสรรคตอการอนุรักษและพัฒนา เปนเพียงปรากฏการณทางภาษาอยางหนึง่เทานัน้ 
และผูใชคําเหลานี้ก็ควรใชคําในโอกาสและสถานที่ที่เหมาะสมจึงจะไดช่ือวาเปนผูใชภาษาอยางมีวัฒนธรรม  
  การใชภาษาไมถูกตอง ผิดจากมาตรฐานของภาษาหรือเปนอุปสรรคตอการอนุรักษและพัฒนา
วัฒนธรรมทางภาษา เชน การออกเสียงตัวควบกล้ํา ร ล ไมชัดเจน 
  การใชคําที่ฝนระบบภาษาสวนใหญ อาทิ การเขียนผิดอักขรวิธี เชน การเขียนหนู → นู  หญิง  → 
ญิ๋ง  หมี  → มี๋ หรือการเขียนตามเสียงพูด เชน ยาย → ยัย  นาง → นัง  อาจใชไดในภาษาปาก เชน บท
สนทนาในนวนิยาย เร่ืองสั้น หรือบทเขียนอยางเปนกันเอง แตถาเปนการเขียนอยางเปนทางการ ก็ถือวาเปนการ
ใชคําผิดระบบ อาจทําใหภาษาเรรวน ซึ่งจะทําใหภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจนไมเปนระบบระเบียบ  

ใชภาษาตองคํานึงถึงความเหมาะสม กลาวคือ เหมาะสมกับบุคคล เหมาะสมกับสถานที่ เหมาะสมกับ
โอกาส และมีมารยาทในการใชภาษา เชน ผูนอยพูดกับผูใหญ ใชภาษาอยางหนึ่ง พูดกับเพื่อนใชภาษาอยาง
หนึ่ง การใชภาษาอยางมีมารยาท จึงเปนการอนุรักษสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรม รวมทั้งทําใหการสื่อสาร        
สัมฤทธิผลตามตองการอีกดวย  
 การใชสํานวน ภาษิต คําพังเพยตาง ๆ ประกอบการพูด หรือการเขียน ควรไดคํานึงถึงธรรมเนียมนิยม 
ความหมาย ความสอดคลองกับสถานการณ เร่ืองราว และเหตุการณนั้น ๆ การใชสํานวน ภาษิต คําพังเพยให      
ผิดเพี้ยนไปจากขอความเดิม ใชในความหมายที่ไมถูกตอง ถือไดวาเปนการทําลายความงดงามของภาษา เชน 
กลาววา “ทําตัวเหมือนวัวสันหลังเหวอะ”  “ชักน้ําเขาศึก  ชักลึกเขาบาน”  “รักดีกินถ่ัว รักชั่วกินเหลา            
รักดีรักชั่ว กินถ่ัวแกลมเหลา” เหลานี้เปนตน 
 ใชคําภาษาถิ่น หรือพูดภาษาถิ่นในกลุมของผูใชภาษาถิ่นดวยกัน เปนการอนุรักษภาษาถิ่นใหคงอยู 
ดังที่ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ไดกลาวไวในการปาฐกถาพิเศษ “เร่ืองภาษาไทย ภาษาแม” ณ ศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ ดังนี้ 
 ภาษาทองถ่ินในประเทศของเราที่เปนหลักมีอยู ๓ ภาษา คือ ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน และภาษาใต      
ภาษาถิ่นเหลานี้ เปนภาษาสําคัญที่พวกเราพึงอนุรักษไว มิใหเพี้ยนกลายหรือสูญไป เพราะภาษาทองถ่ินเปน
เครื่องบงบอกถึงขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพสังคมของทองถ่ินนั้น ๆ การพูดและใชภาษา
ถ่ินในโอกาสอันเหมาะสม จึงเปนการอนุรักษความเปนไทย ภาษาแท ๆ ของไทยใหคงอยูถือเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยดวย 



 

การศึกษาและถายทอดภาษาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จะตองคํานึงถึงความถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคในการใชภาษา  โดยเฉพาะครู อาจารย จะตองเปนแบบอยางที่ดีของศิษย จะพูดหรือใชคํา ตองให 
ถูกตองเหมาะสมกับระดับภาษา หรือการสอนวรรณคดีไทยควรจะตองคํานึงถึงการสอนโดยเนนในเรื่องของ
วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีดวย การสอนใหนักเรียนรูเพียงเรื่องของการใชคํา เนื้อหา         
ความหมาย นักเรียนก็จะไมซาบซึ้งในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ดังที่ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช            
ไดกลาวไวใน “การศึกษากับการสืบทอดและเสริมสรางวัฒนธรรม” วา 

“การสอนวรรณคดีทุกวันนี้ เราสอนกันแบบสอนเด็กใหเรียนหนังสือ ไมทําใหเกิดความรูสึกสนใจ
ทางดานวัฒนธรรม หรืออะไรทั้งส้ิน เราหยิบเอาบทประพันธที่เห็นวา มีคุณคาทางวรรณคดีมาสอนเด็ก       
โดยสอนใหเด็กรู จําได เขาใจความหมายตาง ๆ ที่ปรากฏอยู แตทางดานจิตใจ รูสึกวายังไมมีการทําใหเด็ก
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมดานวรรณคดี ถาเราเปลี่ยนเปลงวิธีสอนใหหนักไปทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับการสอน
ประวัติศาสตร เขาใจวามีทางจะเสริมสรางวัฒนธรรมได”  

การเสริมสรางและสืบทอดวัฒนธรรมนั้น เราอาจใชภาษาเปนเครื่องมือในการใหการศึกษา เพื่อฝกให
คนไทยมีรสนิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรม มีความเขาใจและสนใจในวัฒนธรรมของเรามากขึ้น ฝกใหมีวิจารณญาณ      
มีความรักสวยรักงาม ทําใหคนไทยเห็นถึงความประณีตงดงามของวัฒนธรรมก็ยอมจะปลูกฝง สรางเสริม และ
สืบทอดกันตอไปได  

ในฐานะที่เราทุกคนเปนคนไทยยอมมีหนาที่ในการรักษา และสืบทอดวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตอไป 
พรอมทั้งควรมีบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรมใหเขากันไดอยางเหมาะสมกับกาลสมัย การอนุรักษสืบทอดและ
พัฒนาวัฒนธรรมนั้น จะตองอาศัยภาษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ การเสริมสรางคานิยมความเปนไทย รักวัฒนธรรม
ไทย ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทยนั้น ยอมตองใชภาษาไทยเปนสื่อท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวา “ภาษา” 
และ “วัฒนธรรม” มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เพราะนอกจากภาษาจะเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแลว ภาษายัง
ชวยจรรโลงวัฒนธรรมอีกดวย หากคนไทยทุกคนสามารถใชภาษาไทยอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ยอมสง      
ผลใหเกิดความเขาใจอันดี เกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความเปนไทยชาติที่มีวัฒนธรรมอันงดงามมาแต
บรรพกาล กอใหเกิดความรัก ความสามัคคีระหวางคนในชาติ ชวยเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ อันเปนความ
ปรารถนาสูงสุดของปวงชนชาวไทย สวัสดีคะ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


